
Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни) 
 
 Етика та естетика 
Тип дисципліни:  
за вибором студентів. 
Семестр:  
п’ятий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 
лабораторні – 16. 
Лектори:  
к. філос. н., доцент Янко Ж.В. 
Результати навчання:  
– знати та описувати зміст категорій етики та естетики; 
– аналізувати зміст принципів етики та естетики; 
– вміти сформулювати проблему, яка розглядається; 
– вміти визначити мету і завдання дослідження; 
– вміти формулювати коло проблем етичної теорії та естетичної теорії; 
– вміти застосовувати критерії моральної оцінки в аналізі вчинків; 
– вміти застосовувати принципи естетичного аналізу творів мистецтва; 
– вміти застосовувати моральні критерії для самооцінки; 
– вміти виносити судження естетичного смаку, застосовуючи критерії об’єктивності. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– філософія; 
– історія української культури. 
Зміст навчальної дисципліни:  
1. Предмет і завдання етики як науки. 
2. Етика в системі наук про людський дух. 
3. Генеза та закономірності історичного розвитку моралі. 
4. Сутність, структура та функції моралі. 
5. Принципи моральнісного відношення. 
6. Свобода та необхідність як етичні принципи моральної діяльності. 
7. Категорії етики. 
8. Моральні цінності і проблема виживання людства. 
9. Професійна етика. 
10. Моральне спілкування як творення стосунків. 
11. Предмет і завдання естетики як науки. 
12. Метакатегорія “естетичне”. 
13. Естетична свідомість: закономірності становлення, форми вияву. 
14. Естетичне пізнання. Категорії естетичного відношення. 
15. Мистецтво як вид естетичної діяльності та форма суспільної свідомості. 
16. Закономірності історичного життя мистецтва. 
 
Рекомендована література:  

1. Газнюк Л. М., Могильова С. В., М’яснікова Н. О., Салтан Н. М. Естетика: [Навч. 

посібник] [Текст] / Л.М.Газнюк, С.В.Могильова, Н.О.М’яснікова, Н.М.Салтан. – К. 

: “Кондор”, 2011. – 124 c. 



2. Естетика [Навч. посібник] [Текст] / [За ред. В. Лозового] / В. О. Лозовий. – К. : 

Юрінком Інтер, 2005. – 224 с. 
3. Естетика: [Підручник] [Текст] / [Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, 

Д. Ю. Кучерюк]; [За заг.ред. Л. Т. Левчук]. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : 

Вища шк., 2006. – 431 с. 
4. Етика: [Навч. посібник для студентів гуманітарних вузів] [Текст] / [Т. Г. Аболіна, 

В. В. Єфіменко, О. М. Лінчук та ін.]. – К. : Либідь, 1992. – 328 с. 
5. Малахов В. А. Етика. Курс лекцій. [Навч. посібник] [Текст] / В. А. Малахов. – К. : 

Либідь, 2001. – 384 с. 
6. Мовчан В. С. Естетика: історія і теорія [Курс лекцій. Навч. посібник] –Текст] / 

В. С. Мовчан. – Жовква : Місіонер, 2010. – 736 с. 
7. Мовчан В. С. Етика: Книга для вчителя: [Навч.-метод. посібник] [Текст] / 

В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2008. – 303 с. 
8. Мовчан В. С. Історія і теорія етики. [Курс лекцій. Навч. посібник] [Текст] / 

В. С. Мовчан. – Дрогобич : Коло, 2003. – 512 с. 
9. Мовчан В. С. Історія і теорія етики. [Курс лекцій. Навч. посібник] [Текст] / 

В. С. Мовчан. Вид. 2-е. – Львів : Місіонер, 2005. – 487 с. 
10. Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Сурмай І.М. та ін. Етика та естетика. [Навч. 

посібн.] [Текст] / В.Л.Петрушенко. [За ред. В.Л.Петрушенка]. – Львів : Новий світ-
2000, 2008. – 305 с. 

11. Петрушенко О.П. Словник з естетики. [Текст] / О.П.Петрушенко. – Львів : 
Магнолія-2006, 2009. – 353 с. 

12. Савельєв В.П. Етика: короткий навчальний словник : терміни, поняття, персоналії 

[Текст] / В. П. Савельєв. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 279 с. 
13. Ткаченко О. Практикум з основ етики та естетики. – Дрогобич : Ін форм.-видавн. 

відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2008. – 164 с. 
14. Янко Ж. Історія мистецтва: методичні матеріали до семінарських занять. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2013. – 64 с. 
 
Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання індивідуальних 

завдань, контрольна робота, співбесіда. 
– підсумковий контроль: залік у четвертому семестрі, екзамен – у п’ятому. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Філософії імені проф. В.Г.Скотного. 
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